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Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 

Vlastimil Fabišik 

vedoucí správy divadelních budov Dvořákova 11 
CZ-657 70  Brno 
 
 
V Brně dne 21. 06. 2018 
 
 
Akce: Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno  

Výměna lamelových vrat dopravní plošiny (Q18-042) 

 
 
Vážený pane Fabišiku, 
Na základě zvolené varianty řešení výměny vrat (zvolená varianta 3) Vám zasíláme naši nabídku.  
 

A. Předmět plnění a cena 

 
1. Průmyslová rolovací vrata 

● Rolovací vrata Industry s lamelou RPU-95 (pozinkovaná ocel) 
● Pohon 
● Oboustranné lakování RAL 8014 
 
Montážní postup: 
-vyložení všech komponentů a pracovních pomůcek 
-vybalení vodících lišt, horního boxu a nábalu 
-rozměření kotvících konzol 
-montáž konzol 
-usazení horního boxu včetně nábalu na připravené konzoly 
-montáž vodících lišt 
-zapojení pohonu k přívodu el. Proudu 
-zapojení a odzkoušení všech bezpečnostních prvků ( fotobuňky) 
-nastavení koncových poloh otevření a zavření vrat 
-kompletní odzkoušení funkčnosti vrat  
-předání montážního protokolu a záručních listů 
-úklid montážního prostoru ( obaly od vrat, pracovní pomůcky) 
 
Dodávka bez DPH ............................................................................................................... 198 200,0 Kč 
Montáž bez DPH ................................................................................................................... 20 500,0 Kč 

Cena bez DPH .......................................................................................................... 218 700,0 Kč 
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Uvedené ceny jsou navrženy bez DPH, které bude vyúčtováno dle platných zákonů, nařízení a 
vyhlášek v době realizace. 
 

B. Platební podmínky: Záloha 30% se splatností 7 dnů od vystavení, 
Konečná platba po předání , se splatností 21 dnů 
 

C. Termín plnění:  dodací lhůta roletových vrat 6-8 týdnů od objednání, montáž 1-2 dny 

 

D. Platnost nabídky: 11 07. 2018 

 

 
Rovněž jsme, v případě zájmu, připraveni na základě Vaší objednávky uvedený předmět plnění zajistit a 
zorganizovat. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Martin Ondroušek 
Obchodní ředitel 


